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INFORME DE NECESSITATS PER LA CONTRACTACIÓ DE L’AMPLIACIÓ, MANTENIMENT I
ACTUALITZACIÓ DEL CENS CANÍ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER
MITJANÇANT EL GENOTIPAT D’ADN, AIXÍ COM L’ANÀLISI I L’EXTRACCIÓ DE L’ADN PER A LA
IDENTIFICACIÓ DE FEMTES CANINES ABANDONADES A LA VIA PÚBLICA ALS MUNICIPIS DE SANT
JOAN DE VILATORRADA, CALLÚS, SÚRIA, NAVARCLES, SANT FRUITÓS DE BAGES I BALSARENY

Expedient número 2019039CNTSE, relatiu a la Contractació de l’ampliació, manteniment i
actualització del cens caní de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener mitjançant el genotipat
d’ADN, així com l’anàlisi i l’extracció de l’ADN per a la identificació de femtes canines abandonades a
la via pública
Assumpte: Informe de necessitats de la contractació

Determinació de l’objecte, necessitat i motius de la contractació
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’ampliació, manteniment i actualització del cens caní de la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener mitjançant el genotipat d’ADN així com l’anàlisi i extracció de l’ADN per
a la identificació de femtes canines abandonades a la via pública.
Les prestacions a realitzar per part del contractista són les següents:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Instal∙lació i migració de totes les dades del cens caní actual a una base de dades i/o programa
informàtic que permeti accedir a tota la informació necessària per la gestió del projecte.
Extracció i anàlisi de mostres de saliva per al genotipat de l’animal i inclusió d’aquest en la base
de dades.
Expedició i enviament de la xapa identificativa.
Extracció d’ADN de mostres de femta (recollides en via pública) per a la identificació d’aquestes i
correlació amb el patró genètic de la base de dades dels cens municipals.
Sistema de comunicació en cas de variació del cens.
Ampliació, manteniment i actualització de la base de dades informàtica durant la durada del
contracte.

2. Lots
No hi ha divisió en lots.

3. Codificació
79723000‐8 Serveis d’anàlisis de residus
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4. Justificació de la necessitat
El DL 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals,
publicat al DOGC 5113, del dia 17 d’abril de 2008, defineix, entre altres, que correspon als municipis
establir un cens municipal d’animals de companyia d’acord amb el que preveu el seu article 14, així
com també recollir i controlar els animals de companyia abandonats, preveient‐ne les sancions
corresponents als propietaris del seu abandonament.
Per altra banda, els excrements canins abandonats a les vies i espais públics és un dels principals
problemes de neteja i salubritat dels carrers i parcs dels municipis, representant no només un
problema visual i olfactiu sinó també un potencial problema de salut pública a causa dels paràsits
presents en els excrements.
Amb ànims de solucionar ambdues problemàtiques, l’any 2017 la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener, oferí als sues Ajuntaments membres fer un pas més i identificar tota la cabanya de gossos
del municipi amb una empremta genètica, per resoldre d’aquesta manera, ambdues problemàtiques.
A dia d’avui s’han acollit a la implantació del cens genètic caní els Ajuntaments de Sant Joan de
Vilatorrada, Callús, Súria, Sant Fruitós de Bages i Navarcles.
És per aquest motiu que, un cop finalitzat el contracte inicial, cal realitzar de nou la contractació,
amb l’objectiu de donar seguiment al projecte (i ampliació, si s’escau) i mantenir‐lo
corresponentment actualitzat.

Aspectes a considerar en la redacció del plec de clàusules administratives particulars
1. Responsable del contracte
Tècnic/a de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

2. Pressupost base de licitació i distribució en anualitats


Pressupost base de licitació

Anualitat
Any 1
Any 2
TOTAL


Import
49.810,20 €
35.712,00 €
85.522,20 €

IVA
10.460,14 €
7.499,52 €
17.959,66 €

TOTAL
60.270,34 €
43.211,52 €
103.481,86 €

Determinació de preus

El sistema de determinació de preus ha estat mitjançant preus unitaris.
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Les ofertes presentades per les empreses caldrà que indiquin, de forma separada, el preu unitari per
cadascun dels serveis.
El preu màxim de sortida per cadascun dels preus unitaris és el que es determina a continuació:
Servei
Analítica de genotipat
Analítica de femta
Extracció mostres (servei veterinari)
Duplicat de xapa
Retrat Robot

Preu (IVA no inclòs)
17,60 €
31,00 €
11,00 €
3,50 €
35,00 €

3. Consignació pressupostària
La despesa s’imputarà a les següents partides del pressupost
311 64000 – ADN
311 22799 – ADN
En l’estat de despeses del pressupost de la MIC per a l’exercici 2020, existeix crèdit pressupostari
adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques de la MIC en relació amb aquest
contracte i per aquest any.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització es condiciona al crèdit que per a cada exercici autoritzi el pressupost municipal.

4. Valor estimat del contracte (IVA exclòs)

Anualitat
Any 1
Any 2
Pròrroga 1
Pròrroga 2
Ampliació
VEC

Import
49.810,20 €
35.712,00 €
35.712,00 €
35.712,00 €
16.936,60 €
173.882,80 €

5. Terminis d’execució màxims i pròrrogues
Contracte inicial: 2 anys
Pròrrogues: 2 pròrrogues d’1 any cadascuna.
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6. Criteris d’adjudicació
Sobre un total de 100 punts, distribuïts en la forma següent (per ordre decreixent d’importància i
ponderació):
CRITERIS VALORABLES AUTOMÀTICAMENT
1. Preu
2. Millores
3. Durada de la mostra a Tª ambient
4. Bossa de mostres gratuïtes
5. Bossa de duplicat de xapes gratuïtes
6. Incorporació del 100 % dels veterinaris
dels municipis en el servei d’extracció

PUNTUACIÓ MÀXIMA
35 punts
25 punts
20 punts
10 punts
5 punts
5 punts

Es defineixen els criteris de valoració en la forma següent:
Criteris de valoració ponderables automàticament
1. PREU (Màxim 35 punts)
El criteri PREU es valorarà amb l’aplicació de la següent fórmula, a cadascun dels subcriteris
especificats a continuació.
Analítica de genotipat (sang o saliva)
Analítica de femta
Extracció de mostres
Duplicat de xapa
Retrat Robot

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó

Fins a 10 punts
Fins a 10 punts
Fins a 10 punts
Fins a 2,5 punts
Fins a 2,5 punts

Preu unitari licitació Preu unitari oferta valorar
𝑥 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡
Preu unitari licitació Preu unitari oferta més econòmica

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡

Puntuació criteris

2. MILLORES (Màxim 25 punts)
Els licitadors podran aportar les següents millores, que es valoraran segons la puntuació
especificada a continuació.
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2.1. Representació gràfica en cartografia de les mostres de femta recollides amb el resultat de
matching obtingut (15 punts).
Aquesta millora consisteix en mostrar en un suport cartogràfic digital les mostres de femta
recollides, indicant el punt damunt la direcció on s’ha realitzat la presa de la mostra i el seu
resultat (matching positiu, negatiu o no gen). La definició gràfica ha de ser suficient per
determinar en quines carrers s’han realitzat recollides, i, especialment, on es localitzen els
resultats negatius per identificar els usuaris que no han realitzat el genotipat. Els licitadors que
optin per l’aportació d’aquesta millora obtindran 15 punts, els que no 0 punts.

2.2. Adquisició directa dels duplicats de xapa per part dels usuaris (10 punts)
Els licitadors que aportin un sistema d’adquisició directa dels duplicats de xapa per part dels
usuaris sense que la Mancomunitat o els Ajuntaments hi hagin d’intervenir, obtindran 10 punts.
Els que no, 0 punts. Caldrà que s’especifiqui quin és el sistema proposat.

3. AUGMENT DE LA DURADA DE LES MOSTRES A TEMPERATURA AMBIENT AMB PLENES
CONDICIONS PER SER ANALITZADES I OBTENIR RESULTATS. (Màxim 20 punts)
S’atorgaran 2,5 punts per cada setmana d’augment respecte el mínim sol∙licitat en el plec, amb la
següent subdivisió:
Mostres de genotipat
Mostres de femta

Màxim 10 punts
Màxim 10 punts

4. BOSSA DE MOSTRES DE GENOTIPAT GRATUÏTES (Màxim 10 punts)
S’atorgaran 0,1 punts per cada mostra de genotipat gratuïta que els licitadors aportin a la
licitació.

5. BOSSA DE DUPLICATS DE XAPES GRATUÏTES (Màxim 5 punts)
S’atorgaran 0,1 punts per cada duplicat de xapa gratuïta que els licitadors aportin a la licitació.

6. INCORPORACIÓ DEL 100 % DELS VETERINARIS DELS MUNICIPIS PEL SERVEI D’EXTRACCIÓ DE
MOSTRES (Màxim 5 punts)
En el cas de la sol∙licitud del servei d’extracció, en el plec s’indica que en els municipis on hi hagi
centres veterinaris l’adjudicatari haurà d’assolir contractes amb un mínim del 50 % dels centres
per a la subcontractació del servei.
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S’atorgaran 5 punts a aquelles ofertes que augmentin aquest percentatge fins al 100 %.

7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica


Descripció del nombre de contractes de naturalesa similar, indicant el municipi, l’anualitat i
l’import.

8. Mesa de contractació
La mesa de contractació estarà integrada pels membres següents:


President. Serà president de la Mesa, el president de la MIC.



Vocals. Seran vocals de la Mesa:
 La cap de serveis o persona que la substitueixi
 Tècnic/a de la Mancomunitat o persona que la substitueixi
 Secretaria de la MIC o funcionari/a en qui delegui



Secretari. Actuarà com a secretari de la Mesa, l’administratiu/va de la MIC o persona que
el/la substitueixi.

9. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Cap d’específica.

10. Autorització de variants
No s’admeten variants.

11. Garanties exigibles
Garantia provisional: No és necessària.
Garantia definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.

12. Drets i obligacions específiques del contractista.
Són drets i obligacions del contractista, les següents:
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DRETS
‐

Percebre la retribució econòmica pertinent per als serveis prestats

OBLIGACIONS
‐
‐
‐

El total compliment dels aspectes indicats en els plecs tècnic i administratiu.
Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil de cobertura mínima de 600.000 €
En cas que l’assegurança de RC no cobreixi danys produïts per ciberatacs, caldrà disposar d’una
assegurança específica de ciberprotecció.

13. Condicions especials d’execució del contracte
No s’estableixen condicions especials d’execució, les que es determinin als Plecs de clàusules
administratives particulars i als Plecs de Prescripcions Tècniques.

14. Obligacions essencials
No procedeix establir‐les.

15. Forma de pagament
Contra factura, amb identificació específica de les mostres facturades.

16. Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència
No procedeix la revisió de preus.

17. Causes especials de resolució el contracte
Les previstes legalment.

18. Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o justificació de la seva
no necessitat.
No procedeix.

19. Penalitzacions
7
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19.1 Règim aplicable a l’incompliment del contractista
Les infraccions del contractista per incompliment de les seves obligacions es classifiquen d'acord amb
el que estableix la LCSP i les multes s’imposaran en la forma i la quantia que preveu aquest plec.
A efectes contractuals, es considera objecte de penalització qualsevol acció o omissió del contractista
que suposi incomplir les obligacions que estableix aquest plec i el plec de prescripcions tècniques.
Les multes que es puguin imposar per les infraccions que es regulen en aquest capítol no
impedeixen, si la infracció ocasiona danys i perjudicis a la Mancomunitat i als diferents Ajuntaments
a qui es presta el servei, que aquesta administració pugui exigir la indemnització corresponent, i fer‐
ho, si escau, per via de constrenyiment.

19.2 Tipologia d’infraccions
Les infraccions que cometi l’adjudicatari, es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord amb la
tipificació dels següents apartats.

19.3 Infraccions lleus
Són les infraccions imputables al contractista que suposen deficiències en el desenvolupament
normal de l’explotació del contracte, però que no n’afecten greument la qualitat, la quantitat o el
temps en la seva prestació, no són degudes a actuacions doloses, no posen en perill persones o
coses, ni redueixen la vida econòmica dels components de les instal∙lacions.
Tindran la qualificació d’infraccions lleus, a títol enunciatiu i no limitatiu, les següents:
1. La demora no justificada en l’aportació dels resultats i/o les dades de de l’empremta, del
cens, o les analítiques posteriors.
2. La demora no justificada en l’aportació d’informes o documents, en general, sol∙licitats per
la Mancomunitat en la comesa de control de la prestació del servei.
3. Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi obligacions recollides en el present plec i el
plec de prescripcions tècniques, i no resulti tipificada com infracció greu o molt greu.

19.4 Infraccions greus
Amb caràcter general, es consideren infraccions greus:
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1. La interrupció en la prestació del servei per causa imputable al contractista, per un termini
no superior a 10 dies. La interrupció del servei per un termini superior a 5 dies, sense causa
justificada.
2. No facilitar els materials i elements necessaris per a gestionar i prestar el servei.
3. La manca de compliment dels horaris / terminis de recollida i anàlisi de les mostres
establerts en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques, la proposta del contractista
o l’ordenat per l’Administració competent, que puguin desvirtuar i invalidar la mostra .
3. L’incompliment de les normes de caràcter general aplicables al servei o les ordres i
indicacions assenyalades per la Mancomunitat.
4. La negativa o l’endarreriment en el compliment de les mesures correctores indicades per
la Mancomunitat.
5. Els canvis introduïts en el servei sense disposar de la necessària autorització de la
Mancomunitat.
6. Les accions o omissions en la prestació del servei que el pertorbin o n’alterin greument la
seva qualitat sense arribar a la paralització.
7. L’incompliment d’obligacions documentals, com llibres de registre, documentació
acreditativa del compliment de les obligacions laborals i de seguretat social, declaracions o
documents similars de caràcter preceptiu.
8. Posar dificultats a les tasques de control de l’administració, com ara la negativa a lliurar la
documentació requerida o l’impediment de l’actuació dels inspectors.
9. La reiteració d’infraccions lleus. Es considerarà reiteració el fet d’incórrer en tres o més
infraccions lleus en el període d’un any.

19.5 Infraccions molt greus
Les infraccions molt greus són conseqüència d’actuacions del contractista, que comporten una gestió
deficient del servei contractat. També constitueixen infracció molt greu les accions o omissions
culpables del contractista que ocasionin perill a persones o coses, així com també perjudicis evidents
als usuaris del servei.
En qualsevol cas, es consideren infraccions molt greus, les següents:
1. L’abandonament del servei sense causa justificada.
2. La interrupció del servei per un termini superior a 10 dies, sense causa justificada.
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3. El falsejament de les dades lliurades a l’administració.
4. La interrupció total o parcial del servei de forma continuada i regular, llevat de casos de força
major.
5. Qualsevol acció o omissió dolosa que comporti un risc o un dany a la salut pública.
6. La no subscripció de l’assegurança de responsabilitat civil prevista en el plec.
7. La vulneració del deure de guardar el secret professional així com el secret de les dades de
caràcter personal que es coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en la prestació del
servei (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades ‐ Reglament general de protecció de dades).
8. L’incompliment reiterat de les ordres dictades des de la Mancomunitat, o el fet d’impedir que
pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li són pròpies
9. La no intervenció immediata després de la denúncia o coneixement d’una situació que
comporti una repercussió greu per al servei o perill greu per als ciutadans.
10. L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes a la clàusula 22a d’aquest
plec.
11. La inassistència a les reunions de coordinació que es convoquin.
12. La reiteració d’infraccions greus. Es considerarà reiteració el fet d’incórrer en tres o més
infraccions lleus en el període d’un any.

19.6 Penalitzacions
Les penalitzacions a imposar són les següents:
a) Multa, que s’ha d’imposar en qualsevol cas i que pot portar aparellada qualsevol de les altres
penalitzacions possibles.
b) Extinció del contracte, possible en cas d’infraccions molt greus.
Les penalitzacions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en compte els criteris
objectius i subjectius següents:
– L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.
– La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
– El benefici derivat de l’activitat infractora.
– La naturalesa dels perjudicis causats.
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– La reincidència.
– El grau de malícia del causant de la infracció.
– El grau de participació en el fet per títol diferent de l’autoria.
La multa a imposar té tres graus, que es corresponen respectivament amb les infraccions lleus, greus
i molt greus. S’estableixen els límits següents:
1. Infraccions lleus, amb una multa de fins a 600,00 €.
2. Infraccions greus, amb una multa de fins a 1.500,00€.
3. Infraccions molt greus, amb una multa de fins a 2.900,00€.
A més a més, l’incompliment dels terminis establerts en el plec de prescripcions tècniques en relació
amb els treballs a executar, també comportarà una penalitat de 50 € diaris d’endarreriment respecte
els terminis màxims indicats.

19.7 Penalitat especial
S’imposarà una penalitat especial si, durant l’execució del contracte o al temps de la seva recepció,
s’aprecia que, en concepte de tarifes per la prestació d’algun dels serveis, el contractista ha cobrat
als propietaris dels animals o als veterinaris uns preus superiors als imports especificats en l’oferta.
En aquest cas, la quantia a aplicar serà d’un 5% del pressupost del contracte, llevat que,
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas
podrà arribar fins al 10%. L’òrgan de contractació podrà optar entre posar aquesta penalitat al
contractista o, alternativament, resoldre el contracte.

19.8 Imposició de les penalitzacions
Serà competent per a la imposició de les penalitzacions l’òrgan de contractació, a excepció de les
penalitzacions derivades d’infraccions lleus, que podran ser imposades per la Presidència de la
Mancomunitat. En qualsevol dels casos, serà necessària la proposta del responsable del contracte i
l’audiència prèvia al contractista per termini de 5 dies naturals perquè pugui presentar al∙legacions.
L’import de les multes se satisfarà a la Mancomunitat per part del contractista en el termini màxim
dels trenta (30) dies naturals següents al de la seva notificació.
De no satisfer‐se dins d’aquest termini, les multes es faran efectives d’acord amb la prelació següent:
1r. Compensació amb els pagaments en concepte de preu del contracte que hagi aprovat l’òrgan
competent de la Mancomunitat després de la imposició de la multa, fins i tot quan el contractista
hagi transmès el dret a cobrament de la factura corresponent, tal com preveu l’article 218 del
TRLCSP.
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2n. Quant a l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat la
Mancomunitat podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o norma vigent
aplicable al cas.
La imposició de les multes tindrà lloc sens perjudici dels danys i perjudicis que siguin exigibles per
part de la Mancomunitat.
El total de les penalitats imposades pels supòsits previstos en aquest apartat no pot superar el 50 per
cent del preu del contracte.

20. Subcontractació
Els licitadors tenen l’obligació d’indicar en l’oferta la part del contracte que estigui previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o perfil empresarial dels subcontractistes als que
se’ls hi vagi a encomanar la seva realització.

21. Cessió
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent han estat la
raó determinant per l’adjudicació del contracte.

22. Compromís d’adscripció de mitjans
No procedeix

23. Modificacions de contracte
Es preveu modificació del contracte, en els supòsits següents:


Augment del nombre d’analítiques executades per la incorporació de nous municipis i/o
l’augment de necessitats dels ja incorporats inicialment, fins un total de 53.784,00 € (IVA a
part)

24. Criteris de desempat en cas d’igualació d’ofertes
Es preveuen els següents criteris de desempat:
1r. Millor puntuació obtinguda en el criteri d’adjudicació “preu”.
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2n. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla
de cadascuna de les empreses, prevalent, en cas d’igualtat, el major nombre de treballadors fixes
amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
3r. Sorteig

Documentació complementària


Plec de prescripcions tècniques que han de regir la realització de la prestació amb la definició
de les seves qualitats.

Sant Joan de Vilatorrada, a data de signatura electrònica

Anna Comallonga Viladrosa
Cap de Serveis accidental
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